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ទំនប់វា រីអគគិសនីទេនលេមគងគេរកាម៖

វិបតតិទឹកឆលងែដន

រ

ដាឋភិបាលឡាវ កមពជាុ ៃថ និងេវៀតណាម កំពងុ មានគេរមាងសាងសង់ទនំ ប់វា រីអគគសិ នីធៗំ ចំននួ ១១កាត់ទេនលេមគងគេរកាម។
របសិនេបើទនំ ប់េនះរតូវបានសាង សង់ែមនេនាះ វានឹងបណាដលឲយមានការបំផាលញជីវចរមុះយា៉ងសមបូរែបបេនៅតាមដងទេនលេមគងគ
និងគំរាមកំែហងដល់សនតសិ ខុ េសបៀងរបស់របជាជនរាប់លាននាក់។
ទេនលមួយែដលរបជាជនរាប់លាននាក់េរបើរបាស់រួមគាន

ទេនលេមគងគគជាឺ ទេនលមយួ កនងុ ចំេណាមទេនលធៗំ េនៅកនងុ ពិភពេលាក។ េដាយទេនលេនះលាតសនធងឹ
ពីតបំ ន់ខងព រា់ បទីេប ដូេចនះទឹកទេនលេនះហូរកាត់របេទសចំននួ របាំមយួ មុនេពលបេងកតើ បានជាដី
សណត រទេនលេមគងគកនុងរបេទសេវៀតណាម េហើយហូរចាក់េទៅកនុងសមុរទចិនខាងតបូង។
េបើេទាះជា របេទសចិនបានសាងសង់ទំនប់វា រីអគគិសនីជាេរចើនេនៅែផនកខាងេលើទេនលេមគងគក៏
េដាយ ក៏ែផនកខាងេរកាមៃនទេនលែដលរតូវបានេរបើរបាស់រួមេដាយរបេទសកមពុជា របេទសឡាវ
របេទសៃថ និងរបេទសេវៀតណាម េនៅែតបនតហូរគាមនអាក់ខាន។ របជាជនជាង៦០លាននា
ក់ពឹងែផនកេលើទេនលេមគងគេរកាមេនះេដើមបីអារស័យផល ដូចជារកមហូបអាហារ របាក់ចំណូល
សុខភាព និងេដើមបីសមាគល់អតតសញាញ ណវបបធម៌របស់ខលួន។ ប៉ុែនតរដាឋភិបាលៃនរបេទសទាំង
បួនបានពិនតិ យគេរមាងសាងសង់ទនំ ប់វា រីអគគសិ នីធៗំ ជាេរចើនកាត់ទេនលេនះេដើមបីផលិតអគគសិ នី
េទាះបីជាមានជេរមើសរបេសើរជាងេនះក៏េដាយ។

េនៅពាក់កណាតលទសវតសរ៍ឆានំ២០០០ រកុមហ៊ុនចិន ៃថ េវៀតណាម និងមា៉េឡសុីបាន
ផាលស់បរតូ ជាគេរមាងសាងសង់ទនំ ប់វា រីអគគសិ នីធៗំ ចំននួ ១១កាត់ទេនលេមគងគេរកាម។ គេរមាង
ទំនប់ចំនួនរបាំបួនកនុងចំេណាមគេរមាងសាងសង់ទំនប់វា រីអគគិសនីែដលេសនើេឡើងេនះ
នឹងរតូវសាងសង់េនៅកនុងរបេទសឡាវ និងគេរមាងទំនប់ចំនួនពីរេទៀតនឹងរតូវសាងសង់
េនៅកនុ ង របេទសកមពុ ជា ។ ចរនត អ គគិ ស នី ភា គេរចើ ន នឹ ង រតូវ លក់ េ ទៅរបេទសៃថ
និងរបេទសេវៀតណាម។

េនៅេពលមានសំេណើសសា
ុំ ងសង់ទនំ ប់វារីអគគសិ នីជាេលើកដំបងូ េនាះ ការយល់ដងឹ អំពមី េធយា
បាយែដលរបជាជនអារស័យផលទេនលេមគងគ និងរបព័នធេអកូឡូហសុីេនៅមានករមិតេនៅ
េឡើយ។ ហានិភ័យេសដឋកិចច សងគមកិចច និងបរិសាថនេដាយសារការយល់ដឹងពីទំនប់វា
រីអគគសិ នីេនះមិនទាន់បានរគប់រជុងេរជាយេនៅេឡើយ។ េដាយសារការគំរាមកំែហងបាន
បងាហញឲយេឃើញកាន់ែតចបាស់ អំពីទំនប់វា រីអគគិសនីេនៅទេនលេមគងគេនះ នាំឲយមាន
គេរមាងែផនការសាងសង់ទនំ ប់វា រីអគគសិ នីជាេរចើនកាត់ទេនលេមគងគេរកាមមានចាប់តាងំ ពីទស ភាពតានតឹងេកើនេឡើងរវាងអនកែដលនឹងទទួលបានផលរបេយាជន៍ពទី នំ ប់វា រីអគគសិ នីេនះ
វតសរ៍ឆាន១ំ ៩៥០ ប៉ែុ នតេដាយសារែតសរងាគមនិងអសថរិ ភាពេនៅកនងុ តំបន់េនះបានេធវឲើ យសំេណើសា និងរបជាជនែដលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីទំនប់វា រីអគគិសនីេនះ។
ងសង់ទាងំ េនះជាប់គាងំ ជាេរចើនទសវតសរ៍។ ឥឡូវេនះមានការផាលស់បរតូ េហើយ។ េនៅទសវតសរ៍ឆាន១ំ ៩៩០
រដាឋភិបាលចិនបានចាប់េផតើមសាងសង់ទំនប់វា រីអគគិសនីធំៗកាត់ទេនលេមគងគេលើជាបនតបនាទប់។
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ែខកុមភៈ ឆានំ២០១៣

ទំនប់វា រីអគគិសនីរបស់ចិនកាត់ទេនលេមគងគេលើ
របេទសចិនបានដំេណើរការេទៅមុខកនងុ ការសាងសង់ទនំ ប់វា រីអគគសិ នីរប
ស់ខលួនកាត់ែផនកខាងេលើទេនលេមគងគ (ែដលេគេហៅថា ឡានសាង
(Lancang)) េដាយគាមនការពិេរគាះេយាបល់ជាមួយរបេទសជិតខា
ងខលនួ ែដលសថតិ េនៅែខសទឹកខាងេរកាម ឬែចករំែលកទិននន យ័ ពីលហំ រូ ទឹក
េឡើយ។ ទំនប់វា រីអគគសិ នីធៗំ ចំននួ របាំរតូវបានសាងសង់រចួ េហើយទំនប់
វារីអគគសិ នីចនំ នួ របាំបេី ទៀតកំពងុ ដំេណើរការសាងសង់ និងទំនប់វា រីអគគសិ
នីជាេរចើនេទៀតកំពុងេរគាងសាងសង់េនៅតំបន់ទីេប និងេគៀងៃហ។
រហូតមកដល់េពលេនះ ទំនប់វា រីអគគិសនីឡានសាងែដលបានសាងស
ង់រចួ រាល់េហើយេនាះ រួមមាន ទំនប់វា រីអគគសិ នីដាេចៅសាន (ឆាន២ំ ០០៣)
ទំនប់វា រីអគគិសនីមា៉នវា៉ន (ឆានំ២០០៧) ទំនប់វា រីអគគិសនីជីងហុង
(ឆាន២ំ ០០៩) ទំនប់វារីអគគសិ នីេសៅវា៉ន (ឆាន២ំ ០១០) និងទំនប់វារីអគគសិ នីនសា
ូ ឌូ
(ឆានំ២០១២)។ ទំនប់វា រីអគគិសនីរបស់ចិនទាំងេនះបានផាលស់បតូរវដតទឹក
ជំនន់និងរាំងសងួតែដលេកើតេឡើងតាមធមមជាតិេនៅទេនលេមគងគេរកាមេនះ
យា៉ងខាលំង និងកាត់បនថយបរិមាណទឹក កករដីលបាប់បាតទេនល និងជីជា
តិែដលហូរចាក់េទៅកនុងអាងទេនលេនះ និងជុំ វិញតំបន់េឆនរ។ ផលប៉ះ
ពាល់េទៅេលើករមិតទឹក និងជលផលរតូវបានកត់រតារួចេហើយេនៅតាមប
េណាតយរពំែដនរបេទសឡាវនិងរបេទសៃថ។ រកុមអនក វិទយាសារសតមិន
ទាន់បានសិកសាអំពកាី រេកើនេឡើងកាន់ែតខាលងំ ៃនផលប៉ះពាល់ េដាយសា
រទំនប់វា រីអគគិសនីេនះេនៅេឡើយេទ។

ទេនលេមគងគចិញចឹមរបជាជនរាប់លាននាក់

ទេនលេមគងគេរកាមគឺជារបភពផដលស់ នតសិ ខុ េសបៀងយា៉ងសំខាន់េនៅកនងុ តំបន់ដេី គាកអាសុី
អាេគនយ៍ កនងុ ចំេណាមរបជាជនចំននួ ៦០លាននាក់ែដលរស់េនៅតាមអាងទឹកទេនលេមគងគ
មានរបជាជនចំននួ របមាណជា៨០% អារស័យផលផាទល់ពទី េនលេនះេដើមបីរកមហបូ អាហារ
និងរបកបរបរចិញមចឹ ជី វតិ ទេនលេមគងគគជាឺ ទេនលធបំ ផំ តុ េនៅកនងុ ពិភពេលាកនិងជារបភពផតល់
ជលផលយា៉ងសំខាន់បំផុត។ អនក វិទយាសារសតបានរកេឃើញថា មានពូជរតីចំនួន
របែហល៨៥០របេភទ ប៉ែុ នតបានសននដាិ ឋ នថាមានពូជរតីចនំ នួ ជាង១.០០០របេភទឯេណាះ
េនៅកនងុ ទេនលេនះ។ ចំននួ ជាងមួយភាគបីៃនរបេភទពូជរតីទាងំ េនះបានផាលស់ទកី ងនុ ចមាងយជាង
១.០០០គីឡែូ ម៉រតតាមដងទេនលេមគងគេដើមបីរកចំណី និងបេងកតើ កូន។ េនៅតាមតំបន់មយួ ចំននួ
ការផាលល់ទទាី ងំ ហវងូ ៗរបស់រតីមានចំននួ េរចើនរហូតដល់េទៅបីលានរតីកងនុ រយៈេពលមួយ
េមា៉ងែដលេធវឲើ យទេនលេមគងគកាលយជាកែនលងែដលរតីផាលស់ទមី យួ ធំបផំ តុ កនងុ ចំេណាមទេនល
ធំៗកនុងពិភពេលាក។

េណាតយទេនលេមគងគែដលេនសាទ ឬចាប់រតីេដាយខលនួ ឯង និងលក់យករបាក់កៃរមសរមា
ប់ផគត់ផគង់ជីវភាពេឡើយ។
ទេនលេមគងគកផ៏ លត េ់ សបៀងអាហារតាមមេធយាបាយេផសងៗេទៀតែដរ។ មានអនកភូមរាិ ប់លាន
នាក់ដាំបែនលបងាករតាមចបារដំណាំេនៅតាមមាត់ទេនល។ ដីែរសសរមាប់េធវើកសិកមមែដលផដ
ល់ ទិ នន ផ លខព ស់ េ នៅកនុ ង តំ ប ន់ ដី េ គាក អាសុី អា េគន យ៍ អារស័យ េលើ ជី ជា តិ ៃ នទេនល
េមគងគែដលហូរមកពីទេនលខាងេជើង។ ៃរពលិចទឹកៃនតំបន់ទេនលេមគងគនិងដីេសើមរកសាជី
ជាតិ និងដីលបប់េធវើឲយដីមានជីជាតិ និងការពារដីមិនឲយហូរេរចាះ។

េតើនរណាជាអនកចំណាយេលើការសាងសង់ទំនប់វា រីអគគិសនីទាំងេនះ?

េនៅឆានំ២០១០ គណៈកមមការទេនលេមគងគបានេចញផសាយលទធផលៃនការវាយតៃមលជាយុ
ទធសារសតអំពីផលប៉ះពាល់ប រិសាថន េដាយពិនិតយេមើលថា េតើមានអវីនឹងេកើតេឡើងរបសិ
នេបើទនំ ប់វា រីអគគសិ នីទេនលេមគងគេរកាមែដលេសនេើ ឡើងចំននួ ១១េនាះរតូវបានសាងសង់។
ការសិកសាេនះបានទទួល ទិននន័យពីរកុមអនក វិទយាសារសតរបចាំតំបន់ មរនតីរដាឋភិបាល
និងសាធារណជន។ មុនេពលេធវើការសិកសាវាយតៃមលជាយុទធសារសតអំពីផលប៉ះពាល់ប រិ
សាថ នេនះ រដាឋភិបាលៃនរបេទសសថិតេនៅតាមដងទេនលេមគងគ មានការយល់ដឹងអំពីតៃមល
បរិសាថននិងសងគមសតីពីការសាងសង់ទំនប់វា រីអគគិសនីេនះេនៅមានករមិតេនៅេឡើយ។
ការវាយតៃមលជាយុទសា
ធ រសតអពំ ផី លប៉ះពាល់បរិសាថនបានសននដាិ ឋ នថា ទំនប់វារីអគគសិ នីចនំ នួ
១១េនះ នឹងេធវើឲយទឹកទេនលេមគងគេរកាមពាក់កណាតលែដលធាលប់ហូរេដាយគាមនរាំងសទះ
េទៅកនងុ អាងសតកុ ទឹកេនាះេនៅនឹងថកលែ់ តមតង។ ទំនប់វា រីអគគសិ នីទាងំ េនះនឹងេធវឲើ យរាំងសទះ
ការផាលស់ទីរបស់រតីនិងការផាលស់បតូរជរមកធមមជាតិរបស់វា។ បញាហ េនះនឹងេធវើឲយរបេភទ
ពូជរតីេនៅទេនលេមគងគថយចុះចំននួ របមាណពី២៦% េទៅ៤២% េដាយបណាតលឲយបា
ត់បង់របាក់ចណ
ំ ូ លចំននួ ៥០០លានដុលាលរកនងុ មួយឆានៗំ ។ ពូជរតីចនំ នួ ជាង១០០របេភទ
របឈមនឹងហានិភ័យៃនការវិនាសផុតពូជ។ តាមការបា៉ន់របមាណថា របជាជនរបែហ
ល១០៦.០០០នាក់នងឹ រតូវបេណត ញេចញពីផះទ សែមបងរបស់ខនលួ េហើយសនតសិ ខុ េសបៀង
សរមាប់ផគត់ផគង់របជាជនចំនួនជាងពីរលាននាក់េនាះនឹងរតូវគំរាមកំែហង។ របជាជនរា
ប់លាននាក់េទៀតនឹងរងផលប៉ះពាល់េដាយបញាហ សនតិសុខេសបៀង របភពរបាក់ចំណូល
និងមេធយាបាយរបកបរបរចិញចឹមជី វិតរបស់ខលួន។
វសិ យ័ កសិកមមកន៏ ងឹ រតូវទទួលរងផលប៉ះពាល់ផងែដរ។ អាងសតកុ ទឹករបស់ទនំ ប់ទាងំ េនះ
នឹងជន់លចិ ជាងពាក់កណាដលៃនចបារដំណាេំ នៅតាមមាត់ទេនល ែដលកសិករកំពងុ របកបរបរ
ដាំដះុ ដំណារំ គប់មខុ សរមាប់ចញិ មចឹ ជី វតិ ។ ទំនប់ទាងំ េនះនឹងេធវឲើ យដីលបាប់មានជីជាតិមិ
នអាចហូរពីទេនលេលើ េដាយេធវើឲយប៉ះពាល់ដល់ជីជាតិៃនដីកសិកមមេនៅកនុងតំបន់។ េយា
ងតាមការវាយតៃមលជាយុទធសារសតអំពីផលប៉ះពាល់ប រិសាថនេនះ បានឲយដឹងថា ទំនប់វា
រីអគគិសនីែខសទឹកខាងេលើរបស់របេទសចិនរតូវេគរំពឹងថានឹងកាត់បនថយលំហូរដីលបប់ចំ
នួនរបមាណ៥០% េហើយបញាហ េនះនឹងរតូវកាត់បនថយពាក់កណាដលេទៀតរបសិនេបើទំ
នប់វា រីអគគិសនីេនៅទេនលេមគងគេរកាមរតូវបានសាងសង់ េហើយេនៅសល់ែត២៥%
ៃនករមិតទឹកេដើមប៉េុ ណាណះ។ បញាហ េនះនឹងេធវឲើ យមានអសថរិ ភាពដល់តបំ ន់េឆនរនិងតំបន់ៃរព
លិ ច ទឹ ក េនៅតាមដី ស ណត ទេនល េ មគងគ និ ង គំ រា មកំ ែ ហងដល់ ដី ែ រស និ ង ដី ក សិ ក មម
េនៅរបេទសេវៀតណាម។

រតីគជាឺ របភពរបូេតអុនី យា៉ងសំខាន់សរមាប់មនុសសជាេរចើនេនៅទូទាងំ តំបន់។ការរសាវជ្
រាវរបស់អងគការមូលនិធិសតវៃរពពិភពេលាក (WWF) និងសាកលវិទយាល័យជាតិអូ
រសាត លីបានរកេឃើញថា ការជំនសួ របូេតអុនី ែដលបានបាត់បង់េនះពិតជានឹងមានការលំបាក។
តាមធមមតា មិនមានដី និង មិនមានទឹក រគប់រគាន់េទេនៅកនុងតំបន់ទេនលេមគងគសរមាប់
ចិញចឹមសតវ ែដលរតូវការជាចាំបាច់េដើមបីជំនួសរបូេតអុីនែដលទទួលបានពីជលផលៃន
ទេនលេមគងគ។
តៃមលេសដឋកិចចែដលបានមកពីជលផលៃនទេនលេមគងគគឺធំេធងណាស់។ ជាេរៀងរាល់ឆានំ
ការលក់រតីបានជាប់ចណា
ំ ត់ថានក់េលខ១ែដលមានតៃមលចាប់ព៣ី ,៩ពាន់លានដុលាលរេទៅ
៧ពាន់លានដុលាលរ ប៉ែុ នតតៃមលេសដឋកចិ សច រុបពីជលផលមានតៃមលខសព ជា់ ងេនះឆាងយណា
ស់។ សថិតិេនះមិនរាប់បញចូលរបជាជនជាេរចើនដៃទេទៀតែដលលក់រតីេនៅតាមទីផសារ
ដឹករតីេទៅលក់តាមទីរកុង ែកៃចនឬេធវើមហូបអាហារ និងផលិតជាេរគឿងផគត់ផគង់េផសងៗេទៀ
តេនាះេទ។ េហើយសថតិ េិ នះ ក៏មនិ រាប់បញចលូ របជាជនរាប់លាននាក់ែដលរស់េនៅតាមប

រសតីលាងមាសជិតទំនប់វា រីអគគិសនីកនុងរបេទសឡាវ ©Suthep Kritsanavarin.

ទំនប់វា រីអគគិសនីទេនលេមគងគេរកាម
មេធយាបាយលអរបេសើរកនុងការផតល់ថាមពល

រដាឋភិបាលៃនបណាដរបេទសនានាតាមដងទេនលេមគងគបានពយាយាមេលើកេហតុផលពាក់
ព័នទធ នំ ប់វា រីអគគសិ នីេនៅទេនលេមគងគេរកាមថា គឺជាការចាំបាច់េដើមបីបេំ ពញតរមូវការថាម
ពលែដលកំពុងែតេកើនេឡើងេនៅកនុងតំបន់េនះ។ ជាការពិត ទំនប់ទេនលេមទាំងេនះនឹងរួម
ចំែណករបែហលចំននួ ៦%េទៅចំននួ ៨%ប៉េុ ណាណះៃនតរមូវការថាមពល អគគសិ នីេនៅកនងុ
តំបន់េនៅរតឹមឆាន២ំ ០២៥ េហើយជេរមើសទាំងេនះមានសរមាប់បេំ ពញតរមូវការេនះរួចជា
េរសចេហើយ តាមរយៈមេធយាបាយកាន់ែតេរចើនកនងុ ការបំេពញតរមូវការេនះ។ ឧទាហរណ៍
តាមការសិកសាបងាហញថា របេទសៃថអាចបំេពញតរមូវការថាមពលរបស់ខលួនេនៅេពលអ
នាគតេដាយមិនចាំបាច់នាចំ លូ ថាមពលពីទនំ ប់វារីអគគសិ នី ថាមពលធយូងថម ឬថាមពលនុយ

ទំនប់វា រីអគគិសនីទេនលេមគងគកំពុងដំេណើរការេទៅ
មុខយា៉ងេលឿន
ទំនប់វា រីអគគសិ នីមយួ ចំននួ កំពងុ ដំេណើរការេទៅមុខតាមទេនលេមគងគេរកាម។
េនៅែខវិចឆិកា ឆានំ២០១២ របេទសឡាវ និងរបេទសៃថបានេបើកការដាឋន
សាងសង់ទំនប់វា រីអគគិសនីសាយា៉ប៊ូ រីែដលមានភាពចរមូងចរមាស។
តាមការពិត របេទសឡាវនិងរបេទសៃថបាននិងកំពងុ អនុវតតគេរមាងេនះ
តាំងពីឆានំ២០១០មក េទាះបីជាមានការរពួយបារមភពីរបេទសកមពុជា
និងរបេទសេវៀតណាម និងចំេពាះផលប៉ះពាល់ឆលងែដនេដាយសារទំន
ប់វា រីអគគសិ នីេនះក៏េដាយ។ នាេពលឆាប់ៗេនះ របេទសឡាវអាចដំេណើ
រការេទៅមុខកនុងការអនុវតតគេរមាងទំនប់វា រីអគគិសនីចំនួនពីរេទៀតគឺ
ទំនប់វា រីអគគសិ នី ដូនសាហុង (Don Sahong) េនៅជិតរពំែដនកមពជាុ
និងទំនប់វារីអគគសិ នី បា៉កេ់ បង (Pak Beng) កនងុ របេទសឡាវភាគខាងេជើង។
គេរមាងទាំងពីរេនះ គាមនគេរមាងណាមូយទទួលបានការយល់រពមពីរ
ដាឋភិបាលៃនរបេទសជិតខាងេឡើយ។

េកលែអ៊របែនថមេទៀតេឡើយ។ ការវនិ េិ យាគេលើរបសិទផធ លថាមពល ការែកៃចនថាមពលេឡើងវញិ
និងកិចចសហការផលិតថាមពល អាចេធវើឲយតៃមលអគគិសនីចុះេថាកសរមាប់អតិថិជន
េរបើរបាស់របែហលចំនួន១២% េនៅរតឹមឆានំ២០៣០ េដាយសនសំសំៃចរបាក់បាន៦៧
ពាន់លានដុលាលរ។ ប៉ែុ នតអេំ ពើពកុ រលួយេនៅែតជាកតាតបងកឧបសគគយាង៉ ខាលងំ កាលេនៅពីេរកា
យគេរមាងសាងសង់ទំនប់វា រីអគគិសនីទាំងេនះ។ រកុមហ៊ុន និងមរនតីរដាឋភិបាលជាេរចើន
ែដលអាចជាអនកទទួលផលរបេយាជន៍ផាទល់ពីទំនប់វា រីអគគិសនីទាំងេនះ ក៏បេរមើការកនុង
សាថ ប័នរដាឋភិបាលផងែដរែដលជាអនកសេរមចថា េតើរតូវអនុញាញតឲយគេរមាងណាដំេណើ
រការេទៅមុខេនាះ។ ការេរៀបចំែផនការ គេរមាងថាមពលរបកបេដាយតមាលភាព
និងមានការចូលរួមពីសមាជិកនានា ពាក់ព័នធនឹងការពិេរគាះេយាបល់យា៉ងទូលំទូលា
យជាមួយសាធារណជន អាចជួយេធវើឲយបារកដថា រដាឋភិបាលេធវើការសេរមចចិតតយា៉ង
លអបំផុតសរមាប់របេទសរបស់ខលួន។

ទំនប់វា រីអគគិសនី និងការអភិវឌឍ

រដាឋភិបាលឡាវមានែផនការសាងសង់ទំនប់វា រីអគគិសនីចំនួនរបាំបួនកនុងចំេណាមទំនប់
វារីអគគិសនីចំនួន១១ និងចាត់ទុករបេទសរបស់ខលួនថាជារបេទសមាន “ថាមពលេនៅកនុ
ងតំបន់អាសុអាី េគនយ”៍ េដាយលក់ថាមពលអគគសិ នី េទៅេអាយរបេទសជិតខាងរបស់ខនលួ ។
មរនតីរដាឋភិបាលឡាវ អះអាងថា ទំនប់វា រីអគគសិ នីទេនលេមគងគេរកាម នឹងផដលរ់ បាក់ចេំ ណ
ញយា៉ងខពស់ ែដលជាេហតុនាំឲយមានការអភិវឌឍេសដឋកិចចយា៉ង ទូលំទូលាយនិង
ឆាប់រហ័ស។ េទាះជាយា៉ងេនះកដី ក៏របាក់ចំណូលេនាះមិនបានឈានេទៅរកការវិវឌឍែផន
កេសដឋកិចចេដាយសវ័យរបវតតិេឡើយ។
របាក់ចំណូលភាគេរចើននឹងបាត់បង់ េរពាះថារបាក់ចំណូលែដលទទួលបានមកពីទំនប់
វារីអគគិសនីនឹងធាលក់េទៅកនុងេហាេបៅ៉របស់មរនតីឡាវ។ របេទសឡាវខវះសាថ ប័ននិងសមតថ
ភាពែដលចាំបាច់កងនុ ការរគប់រគងរបាក់ចណ
ំ ូ លរបកបេដាយរបសិទភាធ ព េហើយរដាឋភិបា
លរបស់ខនលួ នឹងបាត់បង់របាក់ចណ
ំ ូ លយា៉ងេរចើនេដាយសារអំេពើពកុ រលួយយា៉ង រីករាល
ដាលេនះ។ របេទសឡាវខវះអងគការសងគមសុី វិលនិងរបព័នធផសពវផសាយរឹងមាំកនុងការឃាល ំ
េមើលេដាយឯករាជយភាពេលើការចាយវាយថវកាិ ។ រដាឋភិបាលឡាវ បានផតលព់ ត័ មា៌ នតិចតួច
េតើខនលួ នឹងចាយវាយរបាក់ចណ
ំ ូ លេនះេដាយរេបៀបណាេដើមបីេលើកកមពសជ់ វី ភាពរស់េនៅ
របស់របជាជន។ តាមរយៈគេរមាងសាងសង់ទនំ ប់វា រីអគគសិ នីកនលងមកេនៅរបេទសឡាវបា
នបងាហញថារបជាជនឡាវរកីរកបំផតុ ែដលរស់េនៅជិតទំនប់វា រីអគគសិ នីទាងំ េនះហាក់ដចូ
ជាមិនបានទទួលផលរបេយាជន៍ពីទំនប់ទាំងេនាះេឡើយ។

រសតីកមពុជា េធវើរបហុកជិតទេនលេមគងគ ©International Rivers.

បញាហ របឈមកនុងការេរបើរបាស់ទេនលេមគងគរួមគាន

េនៅឆានំ១៩៩៥ របេទសកមពុជា របេទសឡាវ របេទសៃថ និងរបេទសេវៀតណាម បាន
ចុះហតថេលខាេលើសនធសិ ញាញ សដពី កាី រេលើកកមពសក់ ចិ សច ហរបតិបតតកាិ រកនងុ ការេរបើរបាស់
និងរគប់រគងអាងទេនលេមគងគេរកាម។ របេទសទាំងេនះបានបេងកើតគណៈកមមការទេនលេម
គងគេហៅកាត់ថា (MRC) េដើមបីជួយអនុវតតសនធិសញាញ េនះ និងបានរពមេរពៀងគានផត
ល់ពត័ មា៌ នឲយគានេទៅវញិ េទៅមកពាក់ពន័ សធ េំ ណើគេរមាងនានា។ ជាែផនកមួយៃនសនធសិ ញាញ េនះ
រដាឋភិបាលៃនរបេទសទាំងេនះក៏បានរពមេរពៀងគានែដរកនុងការពិេរគាះេយាបល់ជាមួយ
គានេទៅវិញេទៅមកអំពីសំេណើសុំសាងសង់ទំនប់វា រីអគគិសនីេនៅទេនលេមគងគេរកាម។
រដាឋភិបាលៃនរបេទសទាំងបួនបានរកេឃើញថា វាមានការលំបាកកនងុ ការអនុវតតសនធសិ ញាញ េនះ។
េនៅឆានំ២០១២ របេទសឡាវបានរបកាសថា ខលួននឹងដំេណើរការេទៅមុខកនុងការសាងស
ង់ទំនប់វា រីអគគិសនីសាយា៉ប៊ូ រីេនះ េដាយអះអាងថាខលួនមានសិទិអធ ធិបេតយយកនុងការសា
ងសង់ទំនប់េនះ។ ជាការពិត សនធិសញាញ េនះតរមូវឲយរដាឋភិបាលៃនរបេទសែដលចុះស
នធិសញាញ ទាំងអស់ របឹងែរបងរកកិចចរពមេរពៀងមួយ មុនេពលអនុម័តគេរមាងទំនប់វា រីអ
គគិសនីណាមួយ។ េនៅឆានំ២០១១ រដាឋភិបាលៃនរបេទសែដលបានបេងកើតគណៈកមមការ
ទេនលេមគងគបានរពមេរពៀងេធវើការសិកសាបែនថមអំពីផលប៉ះពាល់េដាយសារទំនប់វា រីអគគិ
សនីទាំងេនះ ប៉ុែនតរបេទសឡាវ បានបដិេសធមិនរពមពនយារេពលអនុវតតគេរមាង
សាងសង់ទនំ ប់េនះេទ ខណៈែដលគណៈកមាមធិការកំពងុ េធវកាើ រសិកសាអំពផី លប៉ះពាល់
េនះ។ ទំនប់វា រីអគគិសនីសាយា៉ប៊ូ រី ជាេដើមចមយា៉ងេរគាះថានក់ េនៅេពលែដលរដាឋភិបា
លឡាវបានចាប់េផតមើ សាងសង់ទនំ ប់វា រីអគគសិ នីទាងំ េនះេដាយមិនបានេដាះរសាយអំពី
កងវល់របស់របេទសជិតខាងខលួនឲយបានរួចរាល់ជាមុនសិន។

ការេកើតទុកមិនសុខចិតតពីសាធារណជនែដលមិនធាលប់មានពីមុន

ការយល់ដងឹ របស់សាធារណជនអំពគី េរមាងសាងសង់ទនំ ប់វារីអគគសិ នីេនៅទេនលេមគងគេរកាម
និងអំពីការគំរាមកំែហងេដាយសារទំនប់ទាំងេនះ មានការេកើនេឡើងកាន់ែតេរចើន។
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របជាជនពាក់ព័នធ ែដលទាមទារឲយលុបេចាលគេរមាងសាងសង់ទំនប់វា រីអគគិសនី
ទាំងេនះ រួមមានរបជាជនេនៅទូទាំងពិភពេលាក ែដលហា៊ននិយាយតវា៉េនៅេពល
វាបងកេរគាះថានក់ខាលងំ ដល់របជាជនេនៅរបេទសឡាវ ឬរបេទសដៃទៗេទៀតរតូវហា៊ន
និយាយតវា៉។
សហគមន៍េនៅតាមដងទនល ែដលទាមទារឲយមានការេគារពនិងការការពារសិទធិរប
ស់ខលួន។
អនកសារព័ត៌មាន ែដលធានាថាថានក់ដឹកនាំរដាឋភិបាលរតូវទទួលខុសរតូវចំេពាះការ
សេរមចចិតតរបស់ខលួន។
អនក វិទយាសារសត ែដលបំេពញចំណុចខវះចេនាលះកនុងការែសវងយល់អំពីទេនលេមគងគ
និងមេធយាបាយែដលរបជាជនអារស័យផល។
ថាន ក់ដឹកនាំរដាឋភិបាល ែដលអំពាវនាវឲយមានការពនយារេពលអនុវតតគេរមាងសាង
សង់ទនំ ប់វា រីអគគសិ នីតាមទេនលេមគងគនាេពលអនាគត ខណៈែដលកំពងុ សិកសាបែនថម
អំពែី ផនក វទិ យាសារសត និងផលប៉ះពាល់ និងអំពាវនាវឲយមានការអនុវតតការពិេរគាះ
េយាបល់មុនេពលអនុម័តគេរមាង។
អនកបរិសាថន ែដលអប់រំដល់អនកេធវើេសចកតីសេរមចអំពីជេរមើសរបកបេដាយការទទួ
លខុសរតូវខពស់ និងមិនប៉ះពាល់ដល់ប រិសាថនចំេពាះការសាងសង់ទំនប់វា រីអគគិស
នីធំៗទាំងេនះ។
រកុមហ៊នុ នានា ែដលវនិ េិ យាគេលើបេចចក វជាិ ជ ថាមពលរបកបេដាយការទទួលខុសរតូវ
ខពស់និងមិនប៉ះពាល់ដល់ប រិសាថនកនុងតំបន់។
អនកតាក់ែតងេគាលនេយាបាយ ែដលេធវើកំែណទរមង់គណៈកមមការទេនលេមគងគ េដើ
មបីខលួនអាចជំរុញឲយមានការអភិវឌឍសងគម និងបរិសាថនរបកបេដាយការទទួលខុស
រតូវនិងមានរបសិទធភាពេនៅកនុងតំបន់អាងទេនលេមគងគ។
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